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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
 

សាលព្រម្1 

  រនងុនាម្ព្រជារាស្រសតខ្មែរ 
 សាលាដំរូងខមតតបាត់ដំរង 2 

 

បានបញ្ច ប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទា ល់មាត់ហៅ 
 ថ្ងៃទី ២២  ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០២០ 3 4 

 
 ខៅព្រម្ជំនុំជព្ម្ះ 

ហោក   J ជាហៅក្កមថ្នសាោដាំបូងហែតតបាត់ដាំបង 
 

 

 
1 ការសហក្មចហសចកតី គឺខចកហចញជា សាលក្កម និង ដីកាសហក្មច (មាក្ា ១៧៩ ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី) ដូហចនេះ
មានភាពចាំបាច់ហៅកនុងការបញ្ជា ក់ឲ្យបានចាស់ោស់ថា អាំពីក្បហេទថ្នការសហក្មចហសចកតីោក់ហៅក្តង់ចាំណុច
ចប់ហផតើម។ ហោយសារខត សាលក្កម និង ដីកាសហក្មច មានភាពែុសគ្នន ចាំហ េះវធីិកនុងការហធវើឧបាស្ស័យ ជាអាទិ៍ ។ 
ជាហគ្នលការណ៍ បណតឹ ងឧបាស្ស័យចាំហ េះសាលក្កម គឺ បណតឹ ងឧទធរណ៍  ហេើយ បណតឹ ងឧបាស្ស័យចាំហ េះដីកា
សហក្មច គឺ បណតឹ ងជាំទាស់ (កថាែណឌ ទី ១ មាក្ា ២៥៩ ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី)។ 
2 ហៅកនុងលិែិតសាលក្កមរដឋបបហវណី ក្តូវខតសរហសរអាំពីចាំណុចខដលខចងហៅកនុងមាក្ា ១៨៩  ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី។ 
3 ចាំណុច ែ កថាែណឌ ទី ១ មាក្ា ១៨៩ ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី។ សាលក្កម នឹងក្តូវកាំណត់ជាសាា ពរនូវទាំនាក់
ទាំនងសិទធិ ឬទាំនាក់ទាំនងគតិយុតតិ នាហពលបញ្ច ប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទា ល់មាត់   (កថាែណឌ ទី ២ មាក្ា ១៩៤ 
ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី) ហេតុហនេះ  ចាំបាច់ក្តូវសរហសរឲ្យបានចាស់ោស់អាំពី ហពលខដលបានបញ្ច ប់ការទាញ
ហេតុផលហោយផ្ទា ល់មាត់។ សាលក្កម គឺជាការសហក្មចហសចកតីរបស់តុោការខដលក្តូវបានហធវើហ ើងហោយ
កាំណត់ជាមូលោឋ នចមបងនូវទាំនាក់ទាំនងអងគហេតុគិតមកដល់ក្តឹមថ្ងៃបញ្ច ប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទា ល់មាត់។  
4  ជាហគ្នលការណ៍ ការក្បកាសសាលក្កម ក្តូវហធវើហ ើងកនុងអាំ ុងហពល ១ (មួយ) ខែ គិតចប់ពីថ្ងៃខដលបានបញ្ច ប់
ការទាញហេតុផលហោយផ្ទា ល់មាត់ (មាក្ា ១៨៧ ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី)។ ហេើយការក្បកាសសាលក្កម 
ចាំបាច់ក្តូវហធវើហ ើងហោយខផែកហលើចាប់ហដើមថ្នមូលសាលក្កម (កថាែណឌ ទី ១ មាក្ា ១៨៨ ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋ
បបហវណី) ដូហចនេះហេើយ ចាំបាច់ក្តូវខតបញ្ច ប់នូវការាក់ខតងចាប់ហដើមថ្នមូលសាលក្កមឲ្យបាន គិតក្តឹមហពលក្បកាស
សាលក្កម។   

តុលាការរដឋរបខេណី 
សាំណុាំ ហរឿងរដឋបបហវណីហលែ ....... 
ចុេះថ្ងៃទី ០៤ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០២០ 
សាលក្កមហលែ ......... 
ចុេះថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ២០២០ 



   

2 
 

ព្រឡារញ្ជ  ី
ហោកស្សី   C ជាក្កឡាបញ្ា ីថ្នសាោហែតតបាត់ដាំបង 
 

ខដើម្ខោទ  

ហ ម្ េះ ៖  X  
អាសយោឋ ន ៖ ផាេះហលែ ០០ ផលូវហលែ ០០ េូមិ...... ឃុាំ.......ស្សុក......... ហែតតបាត់ដាំបង។ 
 
អ្នរតំណាងខោយអាណតតិ  
ហោក/ហោកស្សី ៖  P  
អាសយោឋ នការយិាល័យ ៖ .................................. 
ហ ម្ េះការយិាល័យហមធាវ/ីក្កមុហមធាវ/ីក្កមុេ ុនហមធាវ ី៖ ........................................... 
ហលែទូរស័ពា ៖ ................................................... 
 
ចុងចខម្លើយ 

ហ ម្ េះ ៖ Y 
អាសយោឋ ន ៖ ផាេះហលែ ០០ ផលូវហលែ ០០ សង្កក ត់មហនារមយ ែណឌ ៧មករា រាជធានីេនាំហពញ។ 
 
អ្នរតំណាងខោយអាណតតិ 
ហោក/ហោកស្សី ៖  B  
អាសយោឋ នការយិាល័យ ៖ .................................. 
ហ ម្ េះការយិាល័យហមធាវ/ីក្កមុហមធាវ/ីក្កមុេ ុនហមធាវ ី៖ ............................................ 
ហលែទូរស័ពា ៖ ................................................... 
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អ្ងគខេតុ និង ចំណុចេិវាទ 

រ. មលឹម្សារននសាលព្រម្ និង ការោត់ខ្ចងរនាា រ់រនសខំ្ដលខដើម្ខោទ
ទាម្ទារឲ្យតុលាការខចញ5៖ 

(១) ខលងលេះហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ ។ 

(២) កាំណត់ថា ហដើមហចទជាអនកមានអាំណាចហមបាហលើកូនក្បុសរវាងហដើមហចទ និង 
ចុងចហមលើយខដលមានហ ម្ េះ សុក សុជាតិ (ហកើតហៅថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ 
២០១៦) ។ 

(៣) កាំណត់ថា ហដើមហចទជាអនកមានអាំណាចហមបាហលើកូនស្សីរវាងហដើមហចទ និង  
ចុងចហមលើយខដលមានហ ម្ េះ សុក សុជាា  (ហកើតហៅថ្ងៃទី ២២ ខែ កកកោ ឆ្ន ាំ 
២០១៨) ។ 

(៤)  បង្កគ ប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ១៥០ ដុោល រអាហមរកិកនុង ១ ខែ ឲ្យហៅហដើមហចទ
គិតក្តឹមថ្ងៃចុងហក្កាយជាហរៀងរាល់ខែ កនុងអាំ ុងហពលគិតចប់ពីថ្ងៃខដលសាលក្កម
ហនេះចូលជាសាា ពររេូតដល់ហ ម្ េះ សុក សុជាតិ ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង
ចាំណុច (២) ខាងហលើហនេះកាល យជានីតិជន។  

(៥) បង្កគ ប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ១៥០ ដុោល រអាហមរកិកនុង ១ ខែ ឲ្យហៅហដើមហចទ
គិតក្តឹមថ្ងៃចុងហក្កាយជាហរៀងរាល់ខែ កនុងអាំ ុងហពលគិតចប់ពីថ្ងៃខដលសាលក្កម
ហនេះចូលជាសាា ពររេូតដល់ហ ម្ េះ សុក សុជាា ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង
ចាំណុច (៣) ខាងហលើហនេះកាល យជានីតិជន។ 

(៦) បង្កគ ប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ១០០ ដុោល រអាហមរកិកនុង ១ខែ ឲ្យហៅហដើមហចទ
គិតក្តឹមថ្ងៃចុងហក្កាយជាហរៀងរាល់ខែ កនុងអាំ ុងហពលគិតចប់ពីថ្ងៃខដលសាលក្កម
ហនេះចូលជាសាា ពររេូតដល់ហដើមហចទហរៀបអា េ៍ពិ េ៍ងមី។ 

 
5 ខ្លឹមសារនៃសាលក្រមដែលដែើមដោទទាមទារ គឺជាចំណុចដែលោំបាច់ក្រូវសរដសរដៅរនុងពារយបណតឹ ង (ចំណុច 
ខ្ រថាខ្ណឌ ទី ២ មាក្ា ៧៥ នៃក្រមៃីរិវធីិរែឋបបដវណី)។ មយ៉ាងដទៀរ ក្បសិៃដបើរុលាការដចញសាលក្រម ឬ 
សាលែីកាដែលទទួលសាា ល់បណតឹ ងទាមទារដលងលះ រុលាការៃឹងក្រូវសដក្មចដសចរតីអំពីការោរ់ដចងបន្ទា ប់ 
បៃសំ (រំណរ់អនរមាៃអំណាចដមបា ការោរ់ដចងទារ់ទងៃឹងការបីបាច់ររារូៃ ឬ ការោរ់ដចងទារ់ទងៃឹងការ 
ដបងដចរក្ទពយសមបរតិ) ដោយឆន្ទា ៃុសិទធិ ឬ ាមពារយសំុ ែូដចនះដ ើយ ដែើមដោទគបបីសរដសរទុរជាមុៃអំពីខ្លឹមសារ 
នៃការោរ់ដចងបន្ទា ប់បៃសំដែលទាមទារឲ្យរុលាការដចញ ដទើបជាការក្បដសើរ (រថាខ្ណឌ ទី ១ មាក្ា ២២ នៃចាប់ 
សតីពីៃីរិវធីិបណតឹ ងទារ់ទងៃឹងឋាៃៈបុគាល)។ 
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(៧) ខបងខចកក្ទពយសមបតតិនីមួយៗ ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរមួ” 
ថ្នឧបសមព័នធ ដូចខាងហក្កាមហនេះ ៖  

ក. ដីចាំណុច ១. ខដលកត់ក្ាហៅកនុង “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរមួ” ថ្នឧបសមព័នធ (តហៅហៅ
ថា “ដី Ｌ１” ) ជាកមមសិទធិអវភិាគរវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយកនុងចាំខណក
មាន ក់ៗចាំនួន ១ ភាគ ២។ 

   បង្កគ ប់ឲ្យលក់ហដញថ្ងលហលើ “ដី Ｌ１” ហេើយយកចាំនួនទឹកក្បាក់ខដលបាន
ដកហសាេ ុយសក្មាប់នីតិវធីិពីថ្ងលលក់ហនាេះមកខបងខចកឲ្យហៅហដើមហចទ និង 
ចុងចហមលើយកនុងមាន ក់ៗ ចាំនួន ១ ភាគ ២។ 

ែ. ដីចាំណុច ២. ខដលកត់ក្ាហៅកនុង “ បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរមួ ” ថ្នឧបសមព័នធ (តហៅ
ហៅថា “ដី L ２”  ) ជាកមមសិទធិអវភិាគរវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយកនុងចាំខណក
មាន ក់ៗចាំនួន ១ ភាគ ២ ។ 

  បង្កគ ប់ឲ្យលក់ហដញថ្ងលហលើ “ដី L ２” ហេើយយកចាំនួនទឹកក្បាក់ខដលបាន
ដកហសាេ ុយសក្មាប់នីតិវធីិពីថ្ងលលក់ហនាេះមកខបងខចកឲ្យហៅហដើមហចទ និង 
ចុងចហមលើយកនុងមាន ក់ៗ ចាំនួន ១ ភាគ ២។  

គ. ឡានចាំណុច ៣. ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង “ បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរមួ ” ថ្នឧបសមព័នធ 
(តហៅហៅថា “ រងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះ” ) ជាកមមសិទធិរបស់ចុងចហមលើយ។   

  បង្កគ ប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ៥.០០០ ដុោល រអាហមរកិឲ្យហៅហដើមហចទ។  

ឃ. ម ូតូចាំណុច ៤. ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរមួ” ថ្នឧបសមព័នធ 
(តហៅហៅថា “ម ូតូថ្នហរឿងកតីហនេះ” ) ជាកមមសិទធិរបស់ហដើមហចទ។  

ង. ក្បាក់សនសាំចាំណុច ៥. ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរមួ” ថ្ន
ឧបសមព័នធ (តហៅហៅថា  “ ក្បាក់សនសាំថ្នហរឿងកតីហនេះ” ) ជាកមមសិទធិចុងចហមលើយ។  

  បង្កគ ប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ២៥០ ដុោល រអាហមរកិឲ្យហៅហដើមហចទ។  

 (៨)  ក្បាក់ក្បោប់កតីជាបនាុករបស់ចុងចហមលើយ។ 
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ម. ដំខណើ រខរឿងរតី និង ចំណុចេិវាទ 

 ម.១. ការសខងេរអ្ំរីខរឿងរតី 
 ហៅកនុងហរឿងកតីហនេះ ហដើមហចទបានអេះអាងថា ទាំនាក់ទាំនងអា េ៍ពិ េ៍

ជាមួយចុងចហមលើយបានខបកបាក់ ហេើយគ្នម នសងឃឹមថានឹងអាចបដិទានហ ើងវញិ
បានហទ ដូហចនេះ មានមូលហេតុថ្នការខលងលេះគ្នន ដូចមានខចងហៅកនុងចាំណុច ង 
កថាែណឌ ទី ១ មាក្ា ៩៧៨ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី  ហេើយហក្ៅពីហធវើការទាមទារអាំពី
ការខលងលេះហៅកាន់ចុងចហមលើយរចួហេើយ ហដើមហចទក៏ទាមទារនូវការកាំណត់ថា 
ហដើមហចទគឺជាអនកមានអាំណាចហមបាហលើកូនទាាំងពីរ ហេើយខងមទាាំងបានោក់ កយសុាំ
ទាមទារនូវការបង់ហសាេ ុយចិញ្ច ឹមបីបាច់ខងរកាកូន ការបង់អាហារកិចច និង ការ
ខបងខចកក្ទពយសមបតតិ ហធវើជាការចត់ខចងបនាា ប់បនសាំផងខដរ។  

 ម.២. អ្ងគខេតុខ្ដលជាម្ូលោឋ នខដើម្បរីិោរណាអ្ំរីចំណុចេិវាទ6 
ែ.២.១. ហៅថ្ងៃទី ៣ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ ២០១៥ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានហៅចុេះ

បញ្ា ីអា េ៍ពិ េ៍ ហេើយបានចប់ហផតើមរួមរស់ជីវភាពជាមួយគ្នន ហៅ
លាំហៅោឋ នរបស់ចុងចហមលើយ។  ( េសតុាង X 1   X 2) 

ែ.២.២. ហដើមហចទមិនមានសាច់ញាតិហៅកនុងទីក្កុងេនាំហពញហទ។ (ដាំហណើ រការ និង 
ែលឹមសារថ្នការទាញហេតុផលហោយផ្ទា ល់មាត់7)  

 
6  ហៅកនុងនីតិវធីិបណតឹ ងថ្នបណតឹ ងទាក់ទងនឹងឋានៈបុគគល ខផនកខដលទាក់ទងនឹងអងគហេតុខដលភាគីបានសារភាព
ចាំហ េះមុែតុោការ ហៅកនុងកថាែណឌ ទី ១ ថ្នមាក្ា ៩៦ និង កថាែណឌ ទី ២ ថ្នមាក្ា ១២៣ ថ្នក្កមនីតិវធីិ 
រដឋបបហវណី  មិនក្តូវយកមកអនុវតតហ ើយ (កថាែណឌ ទី ១ មាក្ា ១៣ ថ្នចាប់សតីពីនីតិវធីិបណតឹ ងទាក់ទងនឹងឋានៈ
បុគគល)។   ដូហចនេះហេើយ ហទាេះបីជាអងគហេតុខដលគូភាគីមិនមានវវិាទក៏ហោយ ក៏តុោការក្តូវខតទទួលសាគ ល់ហោយ
ខផែកាមេសតុាងផងខដរ (កថាែណឌ ទី ១ មាក្ា ១២៣ ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី)។  
 ហៅកនុងលិែិតសាលក្កមថ្នបណតឹ ងរដឋបបហវណីធមមា តុោការបានសរហសរអាំពី អងគហេតុខដលមិនខមនជា
ចាំណុចវវិាទ ហ លគឺ “អងគហេតុខដលគ្នម នវវិាទ” មុននឹងការសរហសរអាំពី “ចាំណុចវវិាទ” (ចាំណុច ឃ កថាែណឌ ទី ១ 
មាក្ា ១៨៩ ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី)។ ប ុខនត ហៅកនុងលិែិតសាលក្កមថ្នបណតឹ ងទាក់ទងនឹងឋានៈបុគគល 
តុោការក្តូវខតសរហសរអាំពីខដលជាចាំណុចវវិាទ និង អងគហេតុខដលមិនខមនជាចាំណុចវវិាទ ហេើយក្តូវខតទទួល
សាគ ល់នូវអងគហេតុទាាំងពីរហនេះហោយខផែកាមេសតុាង។ ដូហចនេះ ហៅកនុងលិែិតសាលក្កមថ្នបណតឹ ងទាក់ទងនឹង 
ឋានៈបុគគល តុោការនឹងសរហសរអាំពី “អងគហេតុខដលជាមូលោឋ នហដើមបីពិចរណាអាំពីចាំណុចវវិាទ” ហោយខផែកាម
េសតុាង។  
7 កនុងការហចញសាលក្កម តុោការក្តូវវនិិចឆ័យទទួលសាគ ល់ ឬ មិនទទួលសាគ ល់ថា ការអេះអាងអាំពីអងគហេតុ មាន ឬ 
គ្នម នភាពពិត ហោយគិតពិចរណាយា ងេមត់ចត់នូវលទធផលថ្នការពិនិតយេសតុាង និង ដាំហណើ រការនិងែលឹមសារថ្ន
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ែ.២.៣. ហក្កាយហពលខដលបានចប់ហផតើមរួមរស់ជីវភាពជាមួយគ្នន និងហដើមហចទ 
ចុងចហមលើយភាគហក្ចើនក្ត ប់មកផាេះវញិយប់ហក្ៅ។ (េសតុាង X 5  Y1) 

ែ.២.៤. ថ្ងៃទី ១១  ខែ សីហា  ឆ្ន ាំ ២០១៦ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយហកើតបានកូន
ក្បុសហ ម្ េះ សុក សុជាតិ (តហៅហៅថា “សុជាតិ”)។ (េសតុាង X 3) 

ែ.២.៥. ថ្ងៃទី ២២  ខែ កកកោ  ឆ្ន ាំ ២០១៨ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយហកើតបានកូន
ស្សីហ ម្ េះ សុក សុជាា (តហៅហៅថា “សុជាា”)។ (េសតុាង X 4) 

ែ.២.៦. ថ្ងៃទី ៤ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០២០ ហដើមហចទបាននាាំសុជាតិ និង សុជាា  
ក្ត ប់ហៅស្សកុកាំហណើ តរបស់ែលួនវញិ។ (េសតុាង X 6) 

ែ.២.៧. ហៅកាលបរហិចឆទថ្ននីតិវធីិហក្តៀមសក្មាប់ការទាញហេតុផលហលើកទី ១ ខដល
ក្តូវបានហធវើហ ើងហៅថ្ងៃទី ១២ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ ២០២០ ចុងចហមលើយបានហ្លើយ
(ឯកសារចហមលើយរបស់ចុងចហមលើយ) ថា  “គ្នម នមូលហេតុថ្នការខលងលេះគ្នន
ហទ” ប ុខនត ហៅកាលបរហិចឆទថ្ននីតិវធីិហក្តៀមសក្មាប់ការទាញហេតុផលហលើក
ទី ២ ខដលក្តូវបានហធវើហ ើងហៅថ្ងៃទី ១ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ ២០២០ ចុងចហមលើយ 
បានដកការហ្លើយខបបហនាេះ និងបាននិយាយថា “ែលួនមិនមាន្នាៈបនត
អា េ៍ពិ េ៍ជាមួយនិងហដើមហចទតហៅហទៀតហទ”។ ហៅកាលបរហិចឆទថ្ន
នីតិវធីិហក្តៀមសក្មាប់ការទាញហេតុផលហលើកទី ២ ហដើមហចទក៏បាន
និយាយថា “ ែលួនមិនមាន្នាៈបនតអា េ៍ពិ េ៍ជាមួយនិងចុងចហមលើយ” 
ខដរ ។ (អងគហេតុខដលមានភាពជាក់ខសតងចាំហ េះតុោការ8) 

 ម.៣. ចំណុចេិវាទ និង ការអ្ះអាងររសភ់ាគីចំខ ះចំណុចេិវាទ  
  ហៅកនុងហរឿងកតីហនេះ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានហលើកហ ើងថា ភាគីទាាំង
សងខាងមិនមាន្នាៈបនតអា េ៍ពិ េ៍ហទ ហេើយទាំនាក់ទាំនងអា េ៍ពិ េ៍
របស់ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយក្តវូបានខបកបាក់ ហេើយគ្នម នសងឃមឹថានឹងអាច
បដិទានហ ើងវញិបានហទ។ ដូហចនេះហេើយ ហោយសារខតតុោការទទួលសាគ ល់អាំពី

 

ការទាញហេតុផលងហោយផ្ទា ល់មាត់ ាមជាំហនឿទុកចិតតហោយហសររីបស់ែលួន (មាក្ា ១៨៤ ថ្នក្កមនីតិវធីិ 
រដឋបបហវណី)។ 
8 កថាែណឌ ទី ២ មាក្ា ១២៣ ថ្នក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី និង កថាែណឌ ទី ១ មាក្ា ១៣ ថ្នចាប់សតីពីនីតិវធីិបណតឹ ង
ទាក់ទងនឹងឋានៈបុគគល។ ហៅកនុងនីតិវធីិបណតឹ ងទាក់ទងនឹងឋានៈបុគគល ហបើសិនជាអតាិភាពថ្នអងគហេតុហនាេះមាន
ភាពជាក់ខសតងចាំហ េះតុោការហនាេះ តុោការមិនចាំបាច់ទទួលសាគ ល់ហោយខផែកាមេសតុាងហ ើយ។  
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មូលហេតុថ្នការខលងលេះគ្នន ខដលមានខចងហៅកនុងចាំណុច ង កថាែណឌ ទី ១ មាក្ា 
៩៧៨ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី ដូហចនេះ បណតឹ ងទាមទារខលងលេះរបស់ហដើមហចទ គឺមាន
មូលហេតុ។  
 ហេតុហនេះ ចាំណុចវវិាទហៅកនុងហរឿងកតីហនេះមានចាំណុចដូចតហៅ៖ 
ែ.៣.១.  ការកាំណត់អាំពីអនកមានអាំណាចហមបា 
  ែ.៣.១.១. ការអេះអាងរបស់ហដើមហចទ 

ហក្កាយហពលហកើតសុជាតិ និង សុជាា ហដើមហចទបានបីបាច់រការបូកាយ
របស់កូននីមួយៗយា ងជាប់ោប់រេូតមក។ ហក្កាយហពលខដលហដើមហចទបាន
រស់ហៅខបកគ្នន ជាមួយចុងចហមលើយក៏ហោយ ក៏កូនទាាំងពីរនាក់ហនេះបានរស់ហៅ
ជាមួយគ្នន និងហដើមហចទ ហេើយក៏បានធាំលូតោស់ផងខដរ។  

ចាំខណកឯចុងចហមលើយវញិ កនលងមកហនេះបានហលើកហេតុផលថា ែលួនរវល់ខាល ាំង 
ហេើយមិនបានចូលរមួកនុងការហមើលខងទាាំកូនទាាំងពីរ ហេើយក៏មិនបានបីបាច់រកា
របូកាយរបស់កូនទាាំងពីរទាល់ខតហសាេះ។ 

តុោការសមខតកាំណត់ហដើមហចទហធវើជាអនកមានអាំណាចហមបាហលើកូនទាាំងពីរ។     
  ែ.៣.១.២. ការអេះអាងរបស់ចុងចហមលើយ 

ហដើមបីខតការង្ករភាគហក្ចើនចុងហមលើយបានក្ត ប់មកផាេះវញិយប់ហក្ៅ ប ុខនត ហបើ
ហទាេះបីជាហពលហវោមានកក្មិតក៏ហោយ ក៏ហៅកនុងហពលហវោទាាំងហនាេះ ចុងចហមលើយ 
បានផតល់នូវការខងទាាំហៅសុជាតិ និង សុជាាយា ងសមរមយផងខដរ។ ការហរៀបចាំ
កាដូក្គិសតមា សខដលចុងចហមលើយបានហធវើហ ើងសក្មាប់កូនទាាំងពីរជាហដើម ក៏អាច
្លុេះបង្កា ញឲ្យហឃើញពីការផតល់នូវការខងហនេះផងខដរ។  

ចាំខណកឯហដើមហចទវញិ ខបរជាែឹងភាល មៗមួយរ ាំហពច ហេើយខស្សកខាល ាំងៗមក

កាន់ចុងចហមលើយ ហេើយក៏ជាមនុសសមានសតិសាម រតីមិននឹងនរខដរ។ ហដើមហចទ

មិនអាចចិញ្ច ឹមបីបាច់កូនទាាំងពីរឲ្យមានភាពក្តឹមក្តូវបានហទ។ 
តុោការសមខតកាំណត់ចុងចហមលើយហធវើជាអនកមានអាំណាចហមបាហលើកូនទាាំងពីរ។     

ែ.៣.២. បនាុកហលើហសាេ ុយខដលចាំបាច់ហដើមបកី្គប់ក្គងខងរកាកូន (ហសាេ ុយ
ចិញ្ច ឹមបីបាច់កូន) 
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  ែ.៣.២.១.  ការអេះអាងរបស់ហដើមហចទ 
បចចុបបននហនេះ ហដើមហចទមិនមានក្បាក់ចាំណូលហទ រឯីចុងចហមលើយវញិមាន

ក្បាក់ចាំណូលកនុង ១ឆ្ន ាំ ក្បខេល ៧.០០០ ដុោល រអាហមរកិ។  
ដូហចនេះហេើយ ហដើមហចទទាមទារឲ្យចុងចហមលើយទទួលបនាុកហលើហសាេ ុយខដល

ចាំបាច់ហដើមបីក្គប់ក្គងខងរកាកូនជាក្បាក់ចាំនួន ១៥០ ដុោល រអាហមរកិកនុងកូន ១
នាក់ ( ២ នាក់ សរបុហសមើនឹង ៣០០ ដុោល រអាហមរកិ) ជាហរៀងរាល់ខែ កនុងអាំ ុងគិត
រេូតដល់កូនទាាំងពីរកាល យជានីតិជន ។ 

  ែ.៣.២.២.  ការអេះអាងរបស់ចុងចហមលើយ 
ក្បសិនហបើហដើមហចទជាអនកមានអាំណាចហមបាហលើសុជាតិ និង សុជាា ហេើយ 

ក្គប់ក្គងខងរកាកូនទាាំងពីរហៅស្សកុកាំហណើ តរបស់ហដើមហចទ (ហៅហែតតបាត់ដាំបង) 
ហនាេះនឹងមានភាពែុសគ្នន ពីការក្គប់ក្គងខងរកាកូនហៅកនុងទីក្កុងេនាំហពញ ដូហចនេះ
នឹងមិនមានការចាំណាយហសាេ ុយ ១៥០ ដុោល រអាហមរកិកនុងកូន ១ នាក់ ហៅកនុង 
១ ខែហ ើយ។ យា ងហក្ចើនចុងចហមលើយទទួលបនាុក ១០០ ដុោល រអាហមរកិ កនុងកូន ១ 
នាក់ហៅកនុង ១ ខែ ( ២ នាក់ សរបុហសមើនឹង ២០០ ដុោល រអាហមរកិ) សក្មាប់ហដើមហចទ
ហនាេះនឹងមានភាពក្គប់ក្គ្នន់។   

ែ.៣.៣. ការបង់អាហារកិចច 
  ែ.៣.៣.១.  ការអេះអាងរបស់ហដើមហចទ 

ចាំហ េះទាំនាក់ទាំនងអា េ៍ពិ េ៍របស់ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ ខដល
ក្តូវបានខបកបាក់ ហេើយគ្នម នសងឃឹមថានឹងអាចបដិទានហ ើងវញិបាន គឺមិនមាន
កាំេុសរបស់ហដើមហចទហទ។ ហោយសារខតបចចុបបនន ហដើមហចទមិនមានក្បាក់
ចាំណូល ដូហចនេះហេើយហទើបទាមទារឲ្យចុងចហមលើយបង់អាហារកិចច។  ហោយខផែក
ហលើក្បាក់ចាំណូលរបស់ចុងចហមលើយកនុង ១ ឆ្ន ាំ ក្បខេល ៧.០០០ ដុោល រអាហមរកិ 
និងរមួទាាំងការសងឃមឹថាចុងចហមលើយនឹងទទួលបនាុកហលើហសាេ ុយចិញ្ច ឹមបីបាច់កូន
សុជាតិ និង សុជាាហនាេះ ចាំនួនទឹកក្បាក់ថ្នអាហារកិចចសកតិសមខតកាំណត់ថា 
កនុង ១ ខែ ១០០ ដុោល រអាហមរកិ។  

  ែ.៣.៣.២. ការអេះអាងរបស់ចុងចហមលើយ 
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ចាំហ េះទាំនាក់ទាំនងអា េ៍ពិ េ៍របស់ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយខដលក្តូវ
បានខបកបាក់ ហេើយគ្នម នសងឃមឹថានឹងអាចបដិទានហ ើងវញិបាន គឺហដើមហចទក៏
មានកាំេុសខដរ មិនខមនមានខតចុងចហមលើយហនាេះហទ។ ចុងចហមលើយទទួលយកនូវ
ការខលងលេះគ្នន ពីចុងចហមលើយ ប ុខនត មិនអាចទទួលយកនូវការបង់អាហារកិចចហទ។  

ែ.៣.៤. ការខបងខចកក្ទពយសមបតតិ 
  ែ.៣.៤.១.  ការអេះអាងរបស់ហដើមហចទ 

រវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយមានក្ទពយសមបតតិរមួដូចបានកត់ក្ាហៅកនុង 
“បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរមួ”  ថ្នឧបសមព័នធ។ ហដើមហចទមានសិទធិទទួលយក ១ ភាគ ២ 
ថ្នក្ទពយសមបតតិហនាេះ។  

ចាំហ េះដី L1 និង ដី L2  ហដើមហចទទាមទារឲ្យលក់ហដញថ្ងលហេើយយកក្បាក់
ខដលបានពីការលក់ហនាេះមកខបងខចកឲ្យហៅាមចាំខណក ហោយខផែកហលើកមមសិទធិ
អវភិាគចាំនួន ១ ភាគ ២ ខដលហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយមាន ក់ៗ មាន។ 

ចាំហ េះម ូតូថ្នហរឿងកតីហនេះ បចចុបបននហដើមហចទកាំពុងខតហក្បើក្បាស់  ហេើយវាក៏
មានភាពចាំបាច់សក្មាប់ការទិញអីវា ន់ហក្បើក្បាស់ក្បចាំថ្ងៃ ដូហចនេះ ហដើមហចទ
ទាមទារយកមកហធវើជាកមមសិទធិរបស់ហដើមហចទ។ 

  ែ.៣.៤.២. ការអេះអាងរបស់ចុងចហមលើយ 
ចុងចហមលើយទទួលសាគ ល់ថា រវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយមានក្ទពយសមបតតិ

រមួដូចបានកត់ក្ាហៅកនុង “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរមួ”  ថ្នឧបសមព័នធ។ ហដើមហចទមាន
សិទធិទទួលយក ១ ភាគ ២ ថ្នក្ទពយសមបតតិហនាេះ។ ប ុខនត ដីខដលបានកត់ក្ាហៅ
កនុងចាំណុច ១. ថ្នឧបសមព័នធ “ បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរមួ”  (តហៅហៅថា “ដី L1”) និង 
រងយនតខដលបានកត់ក្ាហៅកនុងចាំណុច ៣. ថ្នឧបសមព័នធ “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរមួ”  
(តហៅហៅថា “រងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះ”) គឺមិនខមនជាក្ទពយសមបតតិរមួសក្មាប់ហធវើ
ការហធវើលទធកមមហនាេះហទ ក្ទពយសមបតតិទាាំងហនាេះគឺ ចុងចហមលើយមានាាំងពីមុន
អា េ៍ពិ េ៍ ហេើយបាននិងកាំពុងហក្បើក្បាស់ជាក្ទពយសមបតតិហោយខ ក។ 
ហៅហពលខដលហធវើការខបងខចកក្ទពយសមបតតិរមួខដលបានកត់ក្ាហៅកនុងឧបសមព័នធ 
“បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរួម” តុោការគបបីពិចរណាហៅហលើទាំេាំថ្នការបរចិច គរបស់
ចុងចហមលើយចាំហ េះលទធកមមថ្នក្ទពយសមបតតិទាាំងហនេះ ( “ទាំេាំថ្នការបរចិច គរបស់ភា
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គីនីមួយៗចាំហ េះលទធកមមថ្នក្ទពយសមបតតិ ការខងរកា ឬ ការបហងកើនក្ទពយ” ចាំណុច 
ែ កថាែណឌ ទី ២ មាក្ា ៩៨០ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី)។  

ចាំហ េះដី L1 និង ដី L2 គឺក្តូវបានបហងកើតេីុប ូខតកហដើមបីធានានូវកាតពវកិចច
ហោយសាមគគីភាពរវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ បខនាមពីហនេះហទៀត ហោយសារ
ខតបចចុបបននហនេះដីទាាំងពីរកាំពុងខតបនតហ ើងថ្ងល ហេតុហនេះហេើយ មិនគួរលក់ហដញ
ថ្ងលហៅកនុងហពលហនេះហទ។ នាហពលបចចុបបននហនេះ រវាងហដើមហចទ និងចុងចហមលើយ 
មានចាំខណកអវភិាគកនុងមាន ក់ៗ ចាំនួន ១ ភាគ ២ ដូហចនេះ ចាំហពលខដលកាតពវកិចច
បានសងរចួរាល់អស់ ហេើយការចុេះបញ្ា ីបហងកើតេីុប ូខតកក្តូវបានលុបហចលចាំហធវើ
ការពិចរណាអាំពីវធីិខបងខចកហទើបជាការក្បហសើរ។  

ចាំហ េះរងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះ ចុងចហមលើយកាំពុងខតហក្បើក្បាស់សក្មាប់ហៅហធវើការ 
ដូហចនេះ ចុងចហមលើយទាមទារហធវើជាកមមសិទធិរបស់ចុងចហមលើយ។  

 
សអំាងខេតុ 

រ. ការេិនិចឆ័យចំខ ះការរំណត់អ្ំរីអ្នរមានអ្ំណាចខម្បា9 

 
9 “ អាំពីមូលោឋ នថ្នការសហក្មចហសចកតីអាំពីការកាំណត់អនកមានអាំណាចហមបា” 
 តុោការក្តូវកាំណត់អនកមានអាំណាចហមបា ហោយពិចរណាហៅហលើ “ផលក្បហយាជន៍របស់កូន”  (កថាែណឌ ទី ៣ 
មាក្ា ១០៣៧ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី)។ 
 ហៅហពលខដលតុោការហធវើការសហក្មចហសចកតីអាំពីការកាំណត់អនកមានអាំណាចហមបា ឬ  ការចត់ខចងទាក់ទងនឹង
ការបីបាច់រកាកូន ហយាបល់របស់កូនក្តវូបានយកហៅពិចរណា ងលឹងខងលងសមស្សបហៅាមអាយុ និង សភាពចស់
ទុាំរបស់កូនហនាេះ(កថាែណឌ ទី ៤ មាក្ា ២២ ថ្នចាប់សតីពីនីតិវធីិបណតឹ ងទាក់ទងនឹងឋានៈបុគគល)។ 
 រដឋភាគី ក្តូវធានាអេះអាងដល់កុមារខដលមានសមតាភាពបហងកើតទសសនៈផ្ទា ល់ែលួន នូវសិទធិបហញ្ចញទសសនៈទាាំង
ហនាេះហោយហសរ ីហលើក្គប់បញ្ជា  ក់ព័នធនឹងកុមារ។ ទសសនៈទាាំងហនេះរបស់កុមារ ក្តូវបានយកហៅពិចរណាងលឹងខងលង
ហោយគិតហៅាមវយ័ និងភាពចស់ទុាំរបស់កុមារ។ កនុងទិសហៅហនេះ កុមារក្តូវបានផតល់ជាពិហសសនូវឱកាសសាត ប់
នីតិវធីិតុោការ និង រដឋបាល ខដល ក់ព័នធនឹងកុមារ ហទាេះហោយផ្ទា ល់ ឬ ាមរយៈតាំណាងមាន ក់ ឬ សាា ប័នសម
ស្សបមួយ ស្សបាមបទបញ្ញតតិនីតិវធីិថ្នចាប់ជាតិ ។ (មាក្ា ១២ ថ្នអនុសញ្ជញ អនតរជាតិសតីពី សិទធិកុមារ) ។ បខនាម
ពីហនេះ ក្បហទសកមពុជាបានចូលជាភាគីថ្នអនុសញ្ជញ ហនេះកាលពីឆ្ន ាំ ១៩៩២។  
 “ផលក្បហយាជន៍របស់កូន” អាចគិតហៅដល់ ① សាា នភាពរបសខ់ាងឪពុក ឬ មាត យ ② សាា នភាពរបស់កូន។  ① 
សាា នភាពរបស់ខាងឪពុក ឬ មាត យ អាចមានដូចជា លទធភាពកនុងការក្គប់ក្គងកូន (អាយុ និង សាា នភាពសុែភាពជា
ហដើម) សាា នភាពហសដឋកិចច (ក្បាក់ចាំណូលក្បចាំឆ្ន ាំ មុែរបរ មាន ឬ គ្នម នលាំហៅោឋ នជាហដើម)  និងសាា នភាពថ្នការ
ក្គប់ក្គងកូន មាន ឬ គ្នម នជាំនួយពីសាច់ញាតិ ការផតល់កតីស្សោញ់ចាំហ េះកូនជាអាទិ៍ ខដលធាល ប់មានកនលងមក ។  ② 
សាា នភាពរបស់កូន អាចមានដូចជា អាយុ សាា នភាពថ្នការលូតោស់រាងកាយ និង ចិតតគាំនិត ្នាៈរបស់កូន ភាព
សែិតរមួតថ្នចាំណងរវាងឪពុកឬមាត យ និងសាច់ញាតិជាហដើម។  
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 រ.១. ការទទួលសាគ លអ់្ងគខេតុ  
 អងគហេតុខដលតុោការបានទទួលសាគ ល់ាមរយៈេសតុាងដូចបានកត់ក្ាគិត

មកដល់ចាំណុចចុងហក្កាយខាងហលើហនេះ មានដូចតហៅ៖  
ក.១.១. ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបហងកើតបានកូនហ ម្ េះសុជាតិហៅងៃទី ១១ ខែ 

សីហា ឆ្ន ាំ ២០១៦ និង សុជាាហៅថ្ងៃទី ២២ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ ២០១៨។ 
 (េសតុាង X3  X4) 

ក.១.២. ហៅថ្ងៃទី 4 ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០២០ ហដើមហចទ បាននាាំសុជាតិ និង សុជាា 
ក្ត ប់ហៅស្សុកកាំហណើ តវញិ ហេើយកាំពុងខតសាន ក់ហៅស្សុកកាំហណើ តរមួគ្នន
ជាមួយនិងឪពុកមាត យរបស់ហដើមហចទរេូតមកដល់បចចុបបននហនេះ។   

 (េសតុាង X6) 
ក.១.៣. កនុងអាំ ុងហពលខដលគិតមកដល់ហពលហដើមហចទបានចប់ហផតើមរស់ហៅ

ខបកគ្នន ជាមួយចុងចហមលើយ ហដើមហចទបានបនតនូវការក្គប់ក្គងសុជាតិ 
និង សុជាាខតមាន ក់ឯង រមួទាាំងហពលខដលចុងចហមលើយបានក្ត ប់មក
ផាេះវញិយប់ហក្ៅក៏ហោយ។   (េសតុាង X5  Y1 ដាំហណើ រការ និង ែលឹមសារ
ថ្នការទាញហេតុផលហោយផ្ទា ល់មាត់) 

ក.១.៤. ហោយសារខតហដើមហចទមិនអាចទទួលបាននូវការចូលរមួសេការចាំហ េះ 
ការហមើលខងទាាំកូនពីចុងចហមលើយ ដូហចនេះហេើយក៏ធាល ប់បានហធវើឲ្យមានការ
ហធវសក្បខេសចាំហ េះការង្ករផាេះ និងហធវើឲ្យមានជហមាល េះ កយសមតីជាមួយ
ចុងចហមលើយ ជាពិហសសគិតចប់ាាំងពីហពលខដលសុជាាបានហកើត។ 
(េសតុាង X5 Y1 លទធផលថ្នការសាកសួរសាមីហដើមហចទ និង  
ចុងចហមលើយនីមួយៗ) 

ក.១.៥. ................................................................................................................... 
ក.១.៦. .......................................................................................................... 
(សហងេប) 
※ ហៅកនុងហរឿងកតីជាក់ខសតង គូភាគីទាាំងសងខាងចាស់ជាមានការអេះអាងយា ង
ហកាេះកាយអាំពីមូលហេតុខដលសកតិសមឲ្យែលួនអាចកាល យហៅជាអនកមានអាំណាច
ហមបា។ 
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 កនុងករណីខដលភាគីក្គ្នន់ខតអេះអាងែលីៗហោយមូលហេតុខបបអតតហនាម័តថា 
ហក្ េះ ខតែលួនស្សោញ់កូនហនាេះ តុោការចាំបាច់ក្តូវហក្បើក្បាស់នូវសិទធិស្សាយ
បាំេលឺ ហេើយឲ្យភាគីអេះអាងអាំពីមូលហេតុខបបសតានុម័តថា “ហតើហេតុអវីបានជា
ទាល់ខតមានការហមើលខងទាាំកូនពីភាគីហនាេះហទើបអាចមានលកេណៈវជិាមានសក្មាប់
កូនជាងហគ? ហេតុអវីបានជាភាគីមាេ ងហទៀតមិនអាចហធវើបាន?”  
 តុោការចាំបាច់ក្តូវកាំណត់អាំពីអនកមានអាំណាចហមបាហោយពិចរណាអាំពី
សាា នភាពហផសងៗជាហក្ចើនខដលភាគីទាាំងសងខាងបានអេះអាង ហេើយក្តូវគិតថា
ហតើកាំណត់យកឪពុក ឬ មាត យហធវើជាអនកមានអាំណាចហមបាហទើបអាចមាន “ផល
ក្បហយាជន៍របស់កូន”។ 
 ហេើយ តុោការក្តូវសរហសរអាំពី អងគហេតុដាំបូងហដើមបីយកមកហធវើការសហក្មច
ខបបហនាេះ និងេសតុាង ោក់ហៅកនុងចាំណុចចាំេទាាំងហនេះ។  
 

 រ.២. ខសចរតីសននិោឋ ន 
ខផែកាមការសរបុនូវអងគហេតុខដលបានទទួលសាគ ល់ហៅកនុងចាំណុច “ក.១” ខាង 

ហលើ តុោការទទួលសាគ ល់ថា ហក្កាយហពលខដលសុជាតិ និង សុជាាហកើតមក  
ហដើមហចទបានក្គប់ក្គងកូនទាាំងពីរហរៀងរេូតមក ហេើយក៏បានបនតនូវការក្គប់ក្គង
ហនាេះផងខដរហបើហទាេះបីជាហក្កាយហពលខដលបានរស់ហៅខបកគ្នន ជាមួយចុងចហមលើយក៏
ហោយ។ មា ងហទៀត តុោការមិនទទួលសាគ ល់ថា សាា នភាពថ្នការក្គប់ក្គងរបស់
ហដើមហចទហៅកាន់កូនទាាំងពីរហនេះ មិនមានបញ្ជា ជាក់ោក់ណាមួយហ ើយ។  

 យា ងណាមិញ ចុងចហមលើយបានអេះអាងថា ហដើមហចទបានែឹងភាល មៗ ហេើយ
ខស្សកខាល ាំងៗហៅកាន់ចុងចហមលើយ ហេើយជាមនុសសខដលមានសតិមិននឹងនរ ដូហចនេះ
ហទើបហដើមហចទមិនអាចចិញ្ច ឹមបីបាច់កូនទាាំងពីរឲ្យបានក្តឹមក្តូវហទ។ ជាការពិតណាស់ 
តុោការទទួលសាគ ល់ថា ហដើមហចទធាល ប់មានជហមាល េះ កយសមតីជាមួយចុងចហមលើយ ។ 
ប ុខនត តុោការក៏មិនអាចទទួលសាគ ល់រេូតហៅដល់អងគហេតុខដលហដើមហចទអាច
ែឹង ហេើយខស្សកោក់សុជាតិ និង សុជាាហនាេះហទ ដូហចនេះហេើយ តុោការមិនអាច
ទទួលសាគ ល់ថា ជហមាល េះ កយសមតីរវាងចុងចហមលើយ គឺបានហកើតហ ើងហោយសារខត
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ហដើមហចទមានសាម រតីមិននឹងនរ ហេើយមូលហេតុហនាេះហោយសារខតហដើមហចទមិន
ទទួលបានការសេការឲ្យបានហពញហលញពីចុងចហមលើយហ ើយ។  

ផាុយមកវញិ ហទាេះជាយា ងណាក៏ហោយ ក៏ចុងចហមលើយមានការស្សោញ់ចាំហ េះ
កូនទាាំងពីរ ប ុខនត ចុងចហមលើយមិនបង្កា ញឲ្យចាស់ថា ហតើែលួនចង់ក្គប់ក្គងខងរកាកូន
ទាាំងពីរហនេះជាក់ខសតងហោយរហបៀបណាហនាេះហទ ែណៈហពលខដលភាគហក្ចើនែលួន
បានក្ត ប់មកផាេះវញិយប់ហក្ៅហោយសារខតការង្ករ។ 

ដូហចនេះហេើយ ខផែកាមសាា នភាពខដលហដើមហចទកាំពុងខតក្គប់ក្គងកូនទាាំងពីរនាក់
ហពលបចចុបបននហនេះ គឺពុាំមានបញ្ជា ជាពិហសសណាមួយហទ មា ងហទៀត ក៏មិនអាច
និយាយបានថា  ហបើហធវើការផ្ទល ស់បតូរសាា នភាពថ្នការក្គប់ក្គងកូន ហេើយកាំណត់មក
ឲ្យចុងចហមលើយជាអនកមានអាំណាចហមបាហលើកូនទាាំងពីរវញិ នឹងអាចហធវើឲ្យកាល យហៅ
ជាក្បហយាជន៍ដល់កូនទាាំងពីរហនាេះបានខដរ ដូហចនេះហេើយ គបបយីកហដើមហចទហធវើជា
អនកមានអាំណាចហមបាហទើបជាការក្បហសើរ។     

 
ម. ការេិនិចឆ័យចំខ ះរនាុរខលើខសាេ ុយខ្ដលោបំាច់ខដើម្បពី្គរ់ព្គងខ្ែររា
 រនូ (ខសាេ ុយចិញ្ចមឹ្រីបាច់រនូ) 
 ម.១. ការទទួលសាគ លអ់្ងគខេតុ 

 អងគហេតុខដលតុោការបានទទួលសាគ ល់ាមរយៈេសតុាងដូចបានកត់ក្ាគិត
មកដល់ចាំណុចចុងហក្កាយខាងហលើហនេះ មានដូចតហៅ៖  

ែ.១.១. បចចុបបននហនេះ ហដើមហចទគ្នម នក្បាក់ចាំណូល ។ (លទធផលថ្នការសាកសួរ
សាមីហដើមហចទ) 

ែ.១.២. ចុងចហមលើយកាំពុងហធវើការជាបុគគលិកក្កុមេ ុន ហេើយមានក្បាក់ចាំណូល
កនុង១ឆ្ន ាំ ក្បខេល ៧.០០០ ដុោល រអាហមរកិ។  (លទធផលថ្នការសាកសួរ
សាមីចុងចហមលើយ) 

ែ.១.៣. ចុងចហមលើយក្តូវបង់ពនធក្បខេល...............ដុោល រអាហមរកិ ហេើយបង់ថ្ងល
ឈ្នួលផាេះក្បខេល.............ដុោល រអាហមរកិពីក្បាក់ចាំណូលខដលបានកត់
ក្ាហៅកនុងចាំណុច “ែ.១.២” ខាងហលើហនេះ  ។ (លទធផលថ្នការសាកសួរ
សាមីចុងចហមលើយ) 
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ែ.១.៤. កាលពីអាំ ុងហពលខដលរស់ហៅជុាំគ្នន ជាមួយសុជាតិ និង សុជាាហៅកនុង
លាំហៅោឋ នរបស់ចុងចហមលើយ ចុងចហមលើយបានចាំណាយសក្មាប់ថ្ងលជីវភាព
របស់កូនទាាំងពីរចាំនួន ៣.០០០ ដុោល រអាហមរកិ (កនុង ១ ខែ ក្បខេល 
២៥០ ដុោល រអាហមរកិ) ពីចាំនួនទឹកក្បាក់..................ដុោល រអាហមរកិខដល
បានហៅសល់បនាា ប់ពីដកថ្ងលចាំណាយកនុងចាំណុច  “ែ.១.៣” ពីកនុងក្បាក់
ចាំណូលថ្នចាំណុច “ែ.១.២” ខាងហលើ។ (លទធផលថ្នការសាកសួរសាមី
ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ) 

ែ.១.៥. បចចុបបននហនេះ ហដើមហចទកាំពុងខតក្គប់ក្គងសុជាតិ និង សុជាា ហៅស្សុក
កាំហណើ តរបស់ហដើមហចទ (ហែតតបាត់ដាំបង)។ (េសតុាង X6) 

ែ.១.៦. ថ្ងលចាំណាយសក្មាប់ជីវភាពហៅកនុងហែតតបាត់ដាំបង ក្បខេលជាហសមើនឹង 
៨០ % ថ្នថ្ងលចាំណាយសក្មាប់ជីវភាពហៅកនុងទីក្កុងេនាំហពញ។ (អងគហេតុ
ខដលមានភាពជាក់ខសតងចាំហ េះតុោការ) 

ែ.១.៧. ......................................................................................................... 
(សហងេប) 
※ចាំនួនទឹកក្បាក់ថ្នហសាេ ុយខដលចាំបាច់ហដើមបីក្គប់ក្គងខងរកាកូន (ហសាេ ុយ
ចិញ្ច ឹមបីបាច់កូន) ដាំបូង ① ក្តូវកាំណត់ជាបហណាត េះអាសននថា ហេើយហធវើការ
គណនាថា ហបើសិនជាកូនរស់ហៅជុាំគ្នន ជាមួយអនកខដលទទួលបនាុក (ឪពុក ឬ  
មាត យខដលមិនខមនជាអនកមានអាំណាចហមបា) ហតើចាំណាយសក្មាប់ជីវភាពខដល
ក្តូវបានហក្បើក្បាស់សក្មាប់កូនហៅកនុងករណីហនេះអស់ចាំនួនប ុនាម ន? ② យកចាំនួន
ខដលបានគណនាហនេះ មកខបងខចកហៅាមភាគរយថ្នក្បាក់ចាំណូលរបស់អនក
ទទួលបនាុក (ឪពុក ឬ មាត យខដលមិនខមនជាអនកមានអាំណាចហមបា) និង អនក
ខដលទាមទារ (ឪពុក ឬ មាត យខដលជាអនកមានអាំណាចហមបា)  ។ ហៅហពលហនាេះ
ចាំនួនទឹកក្បាក់ខដលបានមកពីការគណនាហធៀបហៅនឹងភាគរយថ្នក្បាក់ចាំណូល
របស់អនកទទួលបនាុក នឹងកាល យហៅជាហសាេ ុយខដលចាំបាច់ហដើមបីក្គប់ក្គងខង
រកាកូន (ហសាេ ុយចិញ្ច ឹមបីបាច់កូន) ខដលអនកទទួលបនាុកហនាេះក្តវូទទួលបនាុក។ 
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ម.២. ខសចរតីសននិោឋ ន 
តុោការទទួលសាគ ល់ថា ខផែកាមខាងហលើហនេះ ក្បសិនហបើកាំណត់ជាបហណាត េះ

អាសននសិនថា  ហបើចុងចហមលើយរស់ជុាំគ្នន ហៅឯហែតតបាត់ដាំបងជាមួយសុជាតិ និង 
សុជាា ចុងចហមលើយនឹងក្តូវចាំណាយនូវថ្ងលជីវភាពចាំនួនក្បខេល ២០០ ដុោល រ 
អាហមរកិកនុង ១ ខែ សក្មាប់កូនទាាំងពីរ (៨០% ថ្នចាំនួន ២៥០ដុោល រអាហមរកិ) ។ 

ដូហចនេះ ចុងចហមលើយក្តូវទទួលបនាុកនូវក្បាក់ចាំនួន ១០០ ដុោល រអាហមរកិកនុង១ខែ 
ចាំហ េះកូន ១ នាក់ ខដលជាហសាេ ុយខដលចាំបាច់ហដើមបីក្គប់ក្គងខងរកាកូនទាាំងពីរ 
(ហសាេ ុយចិញ្ច ឹមបីបាច់កូន) កនុងអាំ ុងហពលរេូតដល់កូនទាាំងពីរនាក់កាល យជា 
នីតិជន ។  

 
គ. ការេិនិចឆ័យចំខ ះការរង់អាហាររិចច 
 គ.១. ការទទួលសាគ លអ់្ងគខេតុ  

គ.១.១. ហៅកនុងកាលបរហិចឆទថ្នការហក្តៀមសក្មាប់ការទាញហេតុផលហលើកទី ២ 
ចុងចហមលើយបាននិយាយថា “មិនមាន្នាៈបនតអា េ៍ពិ េ៍ជាមួយ
ហដើមហចទតហៅហទៀតហទ” ហេើយហៅកាលបរហិចឆទដខដលហនាេះ ហដើមហចទ
ក៏បាននិយាយខដរថា “មិនមាន្នាៈបនតអា េ៍ពិ េ៍ជាមួយចុងចហមលើយ
តហៅហទៀតហទ”។ (អងគហេតុខដលមានភាពជាក់ខសតងចាំហ េះតុោការ) 

គ.១.២. ចប់ាាំងពីហក្កាយហពលខដលចុងចហមលើយបានរមួរស់ជីវភាពរមួគ្នន  ជាមួយ
ហដើមហចទ ភាគហក្ចើនចុងចហមលើយបានក្ត ប់មកផាេះវញិយប់ហក្ៅ ហេើយ
ជាពិហសស ហៅហក្កាយហពលខដលបានហកើតសុជាារចួមក ចុងចហមលើយ
ធាល ប់បានមានជហមាល េះ កយសមតីរវាងហដើមហចទជុាំវញិការហមើលខងរទាាំកូន។  
(េសតុាង X5  េសតុាង Y1 លទធផលថ្នការសាកសួរសាមីហដើមហចទ និង 
ចុងចហមលើយនីមួយៗ)  

គ.២. ខសចរតីសននិោឋ ន 
ទាំនាក់ទាំនងអា េ៍ពិ េ៍រវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយក្តូវខបកបាក់ ហេើយ

គ្នម នសងឃឹមថានឹងអាចបដិទានហ ើងវញិបាន គឺហោយសារខតភាគីទាាំងសងខាង
ខដលជាហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយមិនមាន្នាៈបនតអា េ៍ពិ េ៍។ មិនខត
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ប ុហណាណ េះ ភាគីទាាំងសងខាងមិនមាន្នាៈបនតអា េ៍ពិ េ៍ គឺហោយសារខតភាគី
ទាាំងសងខាងមិនបានទាំនាក់ទាំនងនិយាយគ្នន ឲ្យបានក្គប់ក្គ្នន់ខតប ុហណាណ េះហទ ខងម
ទាាំងបណាត លមកពីលទធផលខដលហដើមហចទមិនហពញចិតតចាំហ េះចុងចហមលើយផងខដរ 
ដូហចនេះ គឺមិនអាចនិយាយបានថា ភាគីណាមាេ ងមានកាំេុសខតមាន ក់ឯងបានហទ។ 

ហេតុហនេះហេើយ ហោយសារខតមិនអាចនិយាយឲ្យោច់ហស្សចថា ហដើមហចទមិន
មានកាំេុសចាំហ េះការខលងលេះហទ ដូហចនេះហេើយ តុោការមិនអាចទទួលសាគ ល់អាំពី
អាហារកិចចខដលហដើមហចទទាមទារហៅកាន់ចុងចហមលើយហទ។  

 
ឃ. ការេិនិចឆ័យចំខ ះការខ្រងខ្ចរព្ទរយសម្បតត ិ
 ឃ.១. ការទទួលសាគ លអ់្ងគខេតុ  

ឃ.១.១. រវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ មានក្ទពយសមបតតិរមួខដលបានកត់ក្ា
ហៅកនុងឧបសមព័នធ “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរមួ”។ មា ងវញិហទៀត ចាំនួនទឹក
ក្បាក់ថ្នការវាយតថ្មលខដលបានហធវើហ ើងហៅហពលបញ្ច ប់ការទាញហេតុផល 
ហោយផ្ទា ល់មាត់អាំពីក្ទពយសមបតតិរមួនីមួយៗ មានដូចតហៅ (េសតុាង 
X7 X8 X9 X10 Y2  លទធផលថ្នការសាកសួរសាមីហដើមហចទ និង  
ចុងចហមលើយនីមួយៗ ដាំហណើ រការ និង ែលឹមសារថ្នការទាញហេតុផល
ហោយផ្ទា ល់មាត់ )៖ 

ដី L1   ៦.០០០ ដុោល រអាហមរកិ 
ដី L2  ១០.០០០ ដុោល រអាហមរកិ 
រងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះ  ១០.០០០ ដុោល រអាហមរកិ 
ម ូតូថ្នហរឿងកតីហនេះ  ១.៥០០ ដុោល រអាហមរកិ 
ក្បាក់សនសាំថ្នហរឿងកតីហនេះ ៤០០ ដុោល រអាហមរកិ 
យា ងណាមិញ ចាំហ េះក្បាក់សនសាំថ្នហរឿងកតីហនេះ ហៅហពលខដលហដើមហចទ 

និង ចុងចហមលើយបានចប់ហផតើមរស់ហៅខបកគ្នន  (ថ្ងៃទី ៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ ២០២០)  
ហៅសល់ ៥០០ ដុោល រអាហមរកិ ប ុខនត ហោយសារខតចុងចហមលើយបានដក
ក្បាក់សនសាំអស់១ខផនក ដូហចនេះហេើយ ចាំនួនទឹកក្បាក់ខដលហៅសល់ហៅ
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ហពលបញ្ច ប់ការទាញហេតុផលហោយផ្ទា ល់មាត់មានចាំនួន ៤០០ ដុោល រ     
អាហមរកិ។  

ឃ.១.២. ចាំហ េះដី L1 ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានទិញហៅកនុងតថ្មលទិញចូល
ចាំនួន ៥.០០០ ដុោល រអាហមរកិ ហៅកនុងហនាេះមានក្បាក់ ១.០០០ ដុោល រអាហមរកិ 
(២០% ថ្នតថ្មលទិញចូល) ខដលបានដកហចញពីក្បាក់សនសាំខដលជាក្ទពយ
សមបតតិហោយខ ករបស់ចុងចហមលើយ ហេើយចាំហ េះក្បាក់ខដលែវេះ ៤.០០០ 
ដុោល រអាហមរកិ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានហធវើកមចីរមួគ្នន ហោយសាមគគី
ភាព។ ដី L1 ក្តវូបានបហងកើតេីុប ូខតកហដើមបីកមចីហនេះ។ (លទធផលថ្នការ
សាកសួរសាមីហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយនីមួយៗ) 

ឃ.១.៣. ចាំហ េះដី L2 ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានទិញហៅកនុងតថ្មលទិញចូល
ចាំនួន ៨.០០០ ដុោល រអាហមរកិ ហៅកនុងហនាេះមានក្បាក់ខដលបានដកហចញពី 
ក្បាក់សនសាំខដលជាក្ទពយសមបតតិហោយខ ករបស់ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ
កនុងមាន ក់ៗ ចាំនួន  ៨០០ ដុោល រអាហមរកិ (មាន ក់ ១០ % ថ្នតថ្មលទិញចូល)
ហេើយចាំហ េះក្បាក់ខដលែវេះ ៦.៤០០ ដុោល រអាហមរកិ ហដើមហចទ និង  
ចុងចហមលើយបានហធវើកមចីរមួគ្នន ហោយសាមគគីភាព។ ដី L2 ក្តូវបានបហងកើតេីុ
ប ូខតកហដើមបីកមចីហនេះ។ (លទធផលថ្នការសាកសួរសាមីហដើមហចទ និង ចុង
ចហមលើយនីមួយៗ) 

ឃ.១.៤. ចាំហ េះរងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានទិញហៅកនុង
តថ្មល ១៥.០០០ ដុោល រអាហមរកិ ហៅកនុងហនាេះមានក្បាក់ចាំនួន ៩.០០០ 
ដុោល រអាហមរកិ (៦០% ថ្នតថ្មលទិញចូល) គឺជាតថ្មលតបខដលទទួលបានពី
ការលក់រងយនតខដលក្ទពយសមបតតិហោយខ ករបស់ចុងចហមលើយ ហេើយ
ចាំហ េះក្បាក់ខដលែវេះចាំនួន ៦.០០០ ដុោល រអាហមរកិ ហដើមហចទ និង ចុង
ចហមលើយបានដកហចញពីក្បាក់សនសាំខដលជាក្ទពយសមបតតិរមួ។ រងយនតថ្ន
ហរឿងកតីហនេះ ចុងចហមលើយកាំពុងខតហក្បើក្បាស់។ (លទធផលថ្នការសាកសួរ
សាមីហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយនីមួយៗ) 

ឃ.១.៥. ចាំហ េះម ូតូថ្នហរឿងកតីហនេះ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានទិញហៅកនុងតថ្មល 
២.០០០ ដុោល រអាហមរកិ ហៅកនុងហនាេះមានក្បាក់ចាំនួន ១.៥០០ ដុោល រអាហមរកិ 
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(៧៥% ថ្នតថ្មលទិញចូល) គឺជាតថ្មលតបខដលទទួលបានពីការលក់ម ូតូ
ខដលជាក្ទពយសមបតតិហោយខ ករបស់ហដើមហចទ ហេើយចាំហ េះក្បាក់
ខដលែវេះចាំនួន ៥០០ ដុោល រអាហមរកិ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយបានដក
ហចញពីក្បាក់សនសាំខដលជាក្ទពយសមបតតិរមួ។ ម ូតូថ្នហរឿងកតីហនេះ ហដើម
ហចទកាំពុងខតហក្បើក្បាស់។ (លទធផលថ្នការសាកសួរសាមីហដើមហចទ និង 
ចុងចហមលើយនីមួយៗ) 

 ឃ.២. ការេិនិចឆ័យ 
ឃ.២.១. អាំពីក្ទពយសមបតតិខដលក្តូវកាល យជាកមមវតាុថ្នការខបងខចកក្ទពយសមបតតិ 

ក្ទពយសមបតតិខដលបតីក្បពនធទទួលបានហៅកនុងអាំ ុងហពលអា េ៍ពិ េ៍ 
ជាហគ្នលការណ៍នឹងក្តូវកាល យជាក្ទពយសមបតតិរមួ (មាក្ា ៩៧៣ ថ្នក្កម
រដឋបបហវណី) ហេើយហៅកនុងករណីខដលបតីក្បពនធខលងលេះគ្នន  សេព័ទធ
នីមួយៗមានសិទធិទទួលយក ១ ភាគ ២ ថ្នក្ទពយសមបតតិរមួ (ចាំណុច ែ 
កថាែណឌ ទី ២ មាក្ា ៩៨០ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី)។ ការណ៍ខដលហលើកហ ើង
ខបបហនេះគឺ ហោយសារខតបតីក្បពនធក្តូវរមួរស់ជីវភាពជាមួយគ្នន  ហេើយក្តវូ
សេការ សហរង្កគ េះគ្នន ហៅវញិហៅមក (មាក្ា ៩៦៦ ថ្នក្កមរដឋបបហវណី) 
ហេតុហនេះគឺអាចមានការយល់ហឃើញថា ក្ទពយសមបតតិខដលបតីក្បពនធ
ទទួលបានហៅកនុងអាំ ុងហពលអា េ៍ពិ េ៍ គឺជាក្ទពយសមបតតិខដលបតី
ក្បពនធទទួលបានាមរយៈការសេការគ្នន រវាងបតីក្បពនធ ដូហចនេះ ហៅហពល
ខដលបតីក្បពនធខលងលេះគ្នន  ក៏គបបីយកក្ទពយសមបតតិហនេះមកជក្មេះបញ្ា ី
ផងខដរ។ ដូហចនេះ ហបើហទាេះបីជាហៅមុនហពលខដលខលងលេះគ្នន ក៏ហោយ កនុង
ករណីខដលបតីក្បពនធមិនបានរួមរស់ជីវភាពជាមួយគ្នន បាត់ហៅហេើយ 
ហ លគឺ បានរស់ហៅខបកគ្នន រចួហេើយហនាេះ ក្ទពយសមបតតិខដលបតីក្បពនធ
ទទួលបានហៅកនុងអាំ ុងហពលរស់ហៅខបកគ្នន  គឺមិនអាចនិយាយថា ជា
ក្ទពយសមបតតិខដលបតីក្បពនធទទួលបានាមរយៈការសេការគ្នន រវាងបតី
ក្បពនធបានហទ  ដូហចនេះហេើយក្ទពយសមបតតិទាាំងហនាេះ មិនគបបយីកមកហធវើ
ជាកមមវតាុថ្នការខបងខចកក្ទពយសមបតតិហទ។ មា ងហទៀត ជាមួយគ្នន ហនេះ 
ហទាេះបីជាកនុងករណីខដលបតី ឬ ក្បពនធណាមាេ ងបានហក្បើក្បាស់ក្ទពយ
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សមបតតិរមួសក្មាប់ជីវភាពរបស់ែលួន ហៅហក្កាយហពលខដលបានរស់ហៅ
ខបកគ្នន ក៏ហោយ ក៏មិនអាចនិយាយបានថា ករណីហនាេះគឺជាការយកមក
ហក្បើក្បាស់សក្មាប់ការរួមរស់ជីវភាពជាមួយគ្នន របស់បតីក្បពនធបានខដរ 
ហេតុដូហចនេះហេើយ ហទើបចាំបាច់ក្តូវយកក្ទពយសមបតតិហៅមុនហពលខដល
ក្តូវបានបតី និង ក្បពនធហក្បើក្បាស់សក្មាប់ជីវភាព មកហធវើជាមូលោឋ នថ្ន
ការខបងខចកក្ទពយសមបតតិ។ ជាពិហសស ក្ទពយសមបតតិរមួខដលក្តូវកាល យ
ជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក គួរខតជាក្ទពយសមបតតិខដលបតីក្បពនធទទួលបាន
គិតចប់ពីហពលហរៀបអា េ៍ពិ េ៍រេូតដល់ហពលខដលរស់ហៅខបកគ្នន ។ 

ហៅកនុងហរឿងកតីហនេះ ហៅមុនហពលថ្នការរស់ហៅខបកគ្នន  ក្បាក់សនសាំថ្ន
ហរឿងកតីហនេះបានហៅសល់ចាំនួន ៥០០ ដុោល រអាហមរកិ ប ុខនត ហក្កាយមក
ហោយសារខតចុងចហមលើយបានដកយកក្បាក់សនសាំមួយខផនក ហទើបហធវើឲ្យ
ចាំនួនទឹកក្បាក់ខដលហៅសល់ហៅហពលខដលបញ្ច ប់ការទាញហេតុផល
ហោយផ្ទា ល់មាត់មានចាំនួន ៤០០ ដុោល រអាហមរកិ ហេតុហនេះហៅហពល
ខដលហធវើការខបងខចកក្ទពយសមបតតិរវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ គបបី
យកចាំនួនទឹកក្បាក់ ៥០០ ដុោល រអាហមរកិខដលបានហៅសល់ហៅហពល
ខដលរស់ហៅខបកគ្នន ដាំបូងមកហធវើជាមូលោឋ ន។ 

ឃ.២.២. អាំពីតថ្មលថ្នក្ទពយសមបតតិខដលក្តូវកាល យជាកមមវតាុថ្នការខបងខចកក្ទពយ
សមបតតិ 

ជាបឋម ចាំហ េះដី L1 មានការវាយតថ្មលជាទឹកក្បាក់ហសមើនឹងចាំនួន 
៦.០០០ ដុោល រអាហមរកិ ខដលកនុងហនាេះមានចាំខណក ២០% ខដលហសមើនឹង
ទឹកក្បាក់ចាំនួន ១.២០០ ដុោល រអាហមរកិ គឺជាខផនកខដលបានយកក្ទពយ
សមបតតិហោយខ ករបស់ចុងចហមលើយមកហធវើជាហដើមទុន។  ដូហចនេះ ចាំនួន
ថ្នខផនកហនេះគបបីកាល យហៅជារបស់ចុងចហមលើយវញិ ហេើយខផនកខដលហៅ
សល់ចាំនួន ៤.៨០០ ដុោល រអាហមរកិ គបបីកាល យហៅជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក។  

ជាបនតហទៀត ចាំហ េះដី L2  មានការវាយតថ្មលជាទឹកក្បាក់ហសមើនឹងចាំនួន 
១០.០០០ ដុោល រអាហមរកិ ខដលកនុងហនាេះមានចាំខណក ១០ % ខដលហសមើ
នឹង ១.០០០ ដុោល រអាហមរកិ គឺជាខផនកខដលបានយកក្ទពយសមបតតិហោយ
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ខ ករបស់ហដើមហចទ និង ចាំខណក ១០% ខដលហសមើនឹង១.០០០ ដុោល រអាហមរកិ 
គឺជាខផនកខដលបានយកក្ទពយសមបតតិហោយខ ករបស់ចុងចហមលើយ មកហធវើ
ជាហដើមទុន។ ដូហចនេះ ចាំនួនថ្នខផនកហនេះគបបីកាល យហៅជារបស់ហដើមហចទ 
និង ចុងចហមលើយនីមួយៗវញិ ហេើយខផនកខដលហៅសល់ចាំនួន ៤.០០០ 
ដុោល រអាហមរកិ គបបីកាល យហៅជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក។  

ចាំហ េះរងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះ មានការវាយតថ្មលជាទឹកក្បាក់ហសមើនឹង
ចាំនួន ១០.០០០ ដុោល រអាហមរកិខដលកនុងហនាេះមានចាំខណក ៦០% ខដល
ហសមើនឹង ៦.០០០ ដុោល រអាហមរកិ គឺជាខផនកខដលបានយកក្ទពយសមបតតិ
ហោយខ ករបស់ចុងចហមលើយមកហធវើជាហដើមទុន។ ដូហចនេះ ចាំនួនថ្នខផនកហនេះ
គបបីកាល យហៅជារបស់ចុងចហមលើយវញិ ហេើយខផនកខដលហៅសល់ចាំនួន 
៤.០០០ ដុោល រអាហមរកិ គបបីកាល យហៅជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក។ 

ចាំហ េះម ូតូថ្នហរឿងកតីហនេះ  មានការវាយតថ្មលជាទឹកក្បាក់ចាំនួន ១.៥០០ 
ដុោល រអាហមរកិ ខដលកនុងហនាេះមានចាំខណក ៧៥% ខដលហសមើនឹង 
១.១២៥ ដុោល រអាហមរកិគឺជាហដើមទុនខដលបានយកមកពីក្ទពយសមបតតិ
ហោយខ ករបស់ហដើមហចទ។ ដូហចនេះហេើយ ខផនកថ្នទឹកក្បាក់ហនេះ គួរខត
ជារបស់ហដើមហចទវញិ ហេើយទឹកក្បាក់ខដលហៅសល់ចាំនួន ៣៧៥ 
ដុោល រអាហមរកិ គួរខតយកហៅហធវើជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក។  

ហេតុដូហចនេះហេើយ តថ្មលរបស់ក្ទពយសមបតតិខដលក្តូវកាល យជាកមមវតាុថ្ន
ការខបងខចក មានសរបុចាំនួន ១៧.៦៧៥ ដុោល រអាហមរកិ ( ៤.៨០០ “ដី 
L1” + ៨.០០០ “ដី L2” + ៤.០០០ “រងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះ” + ៣៧៥  “ម ូតូថ្ន
ហរឿងកតីហនេះ” +៥០០ “ក្បាក់សនសាំថ្នហរឿងកតីហនេះ” = ១៧.៦៧៥ ) ។  

ហៅហពលខដលយកចាំនួនទឹកក្បាក់ខាងហលើហនេះមកខបងខចកឲ្យហដើមហចទ 
និង ចុងចហមលើយកនុងមាន ក់  ៗ១ ភាគ ២ ដូហចនេះនាាំឲ្យហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ
កនុងមាន ក់  ៗមានសិទធិទទួលបានចាំនួនទឹកក្បាក់ ៨.៨៣៧,៥ ដុោល រអាហមរកិ ។  

ឃ.២.៣. អាំពីវធីិថ្នការខបងខចកក្ទពយសមបតតិ 
ជាបឋម ហបើហមើលហៅហលើការបហងកើតេីុប ូខតកចាំហ េះដី L1 និង ដី L2

ហដើមបីធានានូវកាតពវកិចចហោយសាមគគីភាពរបស់ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ    
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គឺ ដីទាាំងហនេះមិនសកតិសមយកមកហធវើជាកមមសិទធិរបស់ ហដើមហចទ ឬ  
ចុងចហមលើយខតមាន ក់ឯងហទ ដូហចនេះហេើយ ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយសកតិ
សមខតមានកមមសិទធិអវភិាគកនុងមាន ក់ៗ ចាំនួន ១ ភាគ ២ ហៅហលើដីហនេះ។ 
មា ងហទៀត តុោការមិនទទួលសាគ ល់ថា កនុងហពលបចចុបបននហនេះ គឺមាន
ភាពចាំបាច់ខដលក្តូវយកដីហនេះមកលក់ហោយបងេាំភាល មៗហទ។ ដូហចនេះ
ហេើយ ចាំហ េះដី L1  ហៅកនុងចាំខណកចាំនួន ៤.៨០០ ដុោល រអាហមរកិខដល
ក្តូវកាល យជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក ហៅកនុងហនាេះគឺហដើមហចទគបបីទទួល
បានចាំខណកចាំនួន ៣.០០០ ដុោល រអាហមរកិ ហេើយចុងចហមលើយគបបីទទួល
បានចាំខណកចាំនួន ១.៨០០ ដុោល រអាហមរកិ (ហបើបូកទាាំងតថ្មលថ្នចាំនួន 
១.២០០ ដុោល រអាហមរកិ ខដលយកក្ទពយសមបតតិហោយខ ករបស់ចុងចហមលើយ
មកហធវើជាហដើមទុន ចាំខណកខដលនឹងទទួលបានមានចាំនួន៣០០០ ដុោល រ
អាហមរកិ) ។ ចាំហ េះដី L2  ហៅកនុងចាំខណកចាំនួន ៨.០០០ ដុោល រអាហមរកិ
ខដលក្តវូកាល យជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក ហៅកនុងហនាេះ គឺហដើមហចទ និង 
ចុងចហមលើយគបបីទទួលបានចាំខណកហរៀងៗែលួនចាំនួន ៤.០០០ ដុោល រអាហមរកិ។ 

ចាំហ េះរងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះ គបបីយកហៅហធវើជាកមមសិទធិរបស់ចុងចហមលើយ 
ដូហចនេះហេើយ ចាំខណកទាាំងអស់សរបុចាំនួន ៤០០០ ដុោល រអាហមរកិខដល
ក្តូវកាល យជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក គបបីចុងចហមលើយជាអនកទទួលយក។  

ចាំហ េះម ូតូថ្នហរឿងកតីហនេះ គបបីយកហៅហធវើជាកមមសិទធិរបស់ហដើមហចទ 
ដូហចនេះហេើយ ចាំខណកទាាំងអស់សរបុចាំនួន ៣៧៥ ដុោល រអាហមរកិខដល
ក្តូវកាល យជាកមមវតាុថ្នការខបងខចក គបបីហដើមហចទជាអនកទទួលយក។ 

ចាំហ េះក្បាក់សនសាំថ្នហរឿងកតីហនេះ គបបីយកហៅហធវើជាកមមសិទធិរបស់ 
ចុងចហមលើយហោយសារខតចុងចហមលើយជាមាច ស់ហ ម្ េះ។ ដូហចនេះ ចាំខណក
ទាាំងអស់សរុបចាំនួន ៥០០ ដុោល រអាហមរកិខដលក្តូវកាល យជាកមមវតាុថ្ន
ការខបងខចក គបបីចុងចហមលើយជាអនកទទួលយក។ 

ហេតុដូហចនេះ ចាំហ េះតថ្មលរបស់ក្ទពយសមបតតិខដលក្តូវកាល យជាកមមវតាុថ្ន
ការខបងខចកមានសរុបចាំនួន ១៧.៦៧៥ ដុោល រអាហមរកិ  កនុងហនាេះ 
ហដើមហចទនឹងក្តូវទទួលបានចាំនួន ៧.៣៧៥ ដុោល រអាហមរកិ ( ៣.០០០ 



   

22 
 

“ដីL1” + ៤.០០០ “ដីL2” + ៣៧៥  “ម ូតូថ្នហរឿងកតីហនេះ” = ៧.៣៧៥  )  
ហេើយចុងចហមលើយទទួលបាន ១០.៣០០ ដុោល រអាហមរកិ (១.៨០០ “ដី L1” + 
៤.០០០ “ដីL2” + ៤.០០០  “រងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះ” +៥០០ “ក្បាក់សនសាំថ្ន
ហរឿងកតីហនេះ” = ១០.៣០០ ) ។  

ហេតុហនេះហេើយ ចាំហ េះចាំនួនទឹកក្បាក់ ១.៤៦២,៥ ដុោល រអាហមរកិ 
(៨.៨៣៧,៥ - ៧.៣៧៥ = ១.៤៦២,៥) ខដលមានគមាល តែុសគ្នន ពីចាំនួន
ទឹកក្បាក់ចាំនួន ៨.៨៣៧,៥ ដុោល រអាហមរកិខដលហដើមហចទអាចទទួល
បានាាំងពីហដើមហនាេះ  គឺចុងចហមលើយចាំបាច់ក្តូវបង់ចាំនួនទឹកក្បាក់ហសមើគ្នន
ហនេះឲ្យហៅហដើមហចទ ហោយសារខតចាំនួនខដលចុងចហមលើយនឹងក្តូវទទួល
បានគឺ ៨.៨៣៧,៥ ដុោល រអាហមរកិ ប ុខនត ជាក់ខសតង ចុងចហមលើយបាន
ទទួលចាំនួន ១០.៣០០ ដុោល រអាហមរកិ ដូហចនេះ ខផនកចាំនួន ១.៤៦២,៥ 
ដុោល រអាហមរកិ (១០.៣០០ - ៨.៨៣៧,៥ = ១.៤៦២,៥ ) គឺជាចាំនួន
ខដលទទួលបានហលើស។  

 

ង. ខសចរតីសននិោឋ ន 
ដូចបានហរៀបរាប់ខាងហលើហនេះ ចាំហ េះដី L1 និង ដី L2 ហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ

កនុងមាន ក់ៗ មានចាំខណក ១ ភាគ ២ ហេើយរងយនតថ្នហរឿងកតីហនេះជាកមមសិទធិរបស់ 
ចុងចហមលើយ  ហេើយចាំហ េះម ូតូថ្នហរឿងកតីហនេះជាកមមសិទធិរបស់ហដើមហចទ ហេើយចុង
ចហមលើយក្តូវបង់ក្បាក់ឲ្យហៅហដើមហចទចាំនួន ១.៤៦២,៥ ហទើបជាការសមរមយ។  

 

ច. សតរីីរនាុរននព្បារព់្រោរ់រតី 
 សតីអាំពីបនាុកថ្នក្បាក់ក្បោប់កតី តុោការទទួលសាគ ល់អាំពីការទាមទាររបស់ហដើមហចទ 
(បណតឹ ងទាមទារខលងលេះគ្នន ) ហោយសារខតហៅកនុងនីតិវធីិបណតឹ ងទាាំងចុងចហមលើយក៏
បានអេះអាងថា ែលួនមិនមាន្នាៈបនតអា េ៍ពិ េ៍ជាមួយហដើមហចទខដរ  ដូហចនេះ
ហេើយ មិនខមនមានន័យថាតុោការបានទទួលសាគ ល់អាំពីមូលហេតុថ្នការខលងលេះ
ដូចហដើមហចទបានអេះអាងហនាេះហទ។ ហេតុហនេះ ចាំហ េះបនាុកថ្នក្បាក់ក្បោប់កតី ក៏គបបីឲ្យ
ភាគីហដើមហចទខដលឈ្នេះកតីទទួលបនាុកមួយខផនកខដរ  (កថាែណឌ ទី ២ មាក្ា ៦៤ ថ្ន
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ក្កមនីតិវធីិរដឋបបហវណី)។ ចាំហ េះភាគថ្នបនាុកខដលក្តូវទទួលហនាេះ ហបើពិចរណាហៅ
ហលើសាំអាងហេតុខដលតុោការបានទទួលសាគ ល់នូវការទាមទារ  គបបីឲ្យហដើមហចទ និង 
ចុងចហមលើយទទួលបនាុកមាន ក់ៗចាំនួន ១ ភាគ ២។  
 

ខសចរដីសខព្ម្ចរញ្ចរ់ 
១. ខលងលេះហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយ ។ 

២. កាំណត់ថា ហដើមហចទជាអនកមានអាំណាចហមបាហលើកូនក្បុសរវាងហដើមហចទ និង 
ចុងចហមលើយខដលមានហ ម្ េះ សុក សុជាតិ (ហកើតហៅថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ 
២០១៦) ។ 

៣. កាំណត់ថា ហដើមហចទជាអនកមានអាំណាចហមបាហលើកូនស្សីរវាងហដើមហចទ និង  
ចុងចហមលើយខដលមានហ ម្ េះ សុក សុជាា  (ហកើតហៅថ្ងៃទី ២២ ខែ កកកោ ឆ្ន ាំ 
២០១៨) ។ 

៤.  បង្កគ ប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ១០០ ដុោល រអាហមរកិកនុង ១ ខែ ឲ្យហៅហដើមហចទ
គិតក្តឹមថ្ងៃចុងហក្កាយជាហរៀងរាល់ខែ កនុងអាំ ុងហពលគិតចប់ពីថ្ងៃខដលសាលក្កម
ហនេះចូលជាសាា ពររេូតដល់ហ ម្ េះ សុក សុជាតិ ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង
ចាំណុច ២ ខាងហលើហនេះកាល យជានីតិជន។  

៥. បង្កគ ប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ១០០ ដុោល រអាហមរកិកនុង ១ ខែ ឲ្យហៅហដើមហចទ
គិតក្តឹមថ្ងៃចុងហក្កាយជាហរៀងរាល់ខែ កនុងអាំ ុងហពលគិតចប់ពីថ្ងៃខដលសាលក្កម
ហនេះចូលជាសាា ពររេូតដល់ហ ម្ េះ សុក សុជាា ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង
ចាំណុច ៣ ខាងហលើហនេះកាល យជានីតិជន។ 

៦. ខបងខចកក្ទពយសមបតតិនីមួយៗ ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរមួ” 
ថ្នឧបសមព័នធ ដូចខាងហក្កាមហនេះ ៖  

ក. ដីចាំណុច ១. ខដលកត់ក្ាហៅកនុង “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរមួ” ថ្នឧបសមព័នធជាកមមសិទធិ
អវភិាគរវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយកនុងចាំខណកមាន ក់ៗចាំនួន ១ ភាគ ២។ 

ែ. ដីចាំណុច ២. ខដលកត់ក្ាហៅកនុង “ បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរមួ” ថ្នឧបសមព័នធជាកមមសិទធិ
អវភិាគរវាងហដើមហចទ និង ចុងចហមលើយកនុងចាំខណកមាន ក់ៗ ចាំនួន ១ ភាគ ២ ។  
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គ. ឡានចាំណុច ៣. ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង “ បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរមួ ” ថ្នឧបសមព័នធ 
ជាកមមសិទធិរបស់ចុងចហមលើយ។   

ឃ. ម ូតូចាំណុច ៤. ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង “បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរមួ” ថ្នឧបសមព័នធ 
ជាកមមសិទធិរបស់ហដើមហចទ។  

ង. ក្បាក់សនសាំចាំណុច ៥. ខដលបានកត់ក្ាហៅកនុង   “ បញ្ា ីក្ទពយសមបតតិរមួ ” ថ្ន
ឧបសមព័នធជាកមមសិទធិចុងចហមលើយ។  

ច. បង្កគ ប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បាក់ចាំនួន ១.៤៦២,៥ ដុោល រអាហមរកិឲ្យហៅហដើមហចទ។  

៧.  ក្ចនហចល កយសុាំខដលហដើមហចទទាមទារហៅចុងចហមលើយឲ្យបង់អាហារកិចច។ 

៨. ក្បាក់ក្បោប់កតីខចកជា ២ ចាំខណក ហោយ ១ ខផនកគឺជាបនាុករបស់ហដើមហចទ ខផនក
ខដលហៅសល់ខគជាបនាុករបស់ចុងចហមលើយ។  

 
 សាលក្កមហនេះ ក្តូវបានក្បកាសហៅសវនការជាសាធារណៈ ហៅថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា 
ឆ្ន ាំ ២០២០ ។  កនុងករណីខដលបតឹងឧទធរណ៍ ក្តូវខតហធវើហ ើងហៅកនុងរយៈហពល ០១ 
(មួយ) ខែ គិតចប់ពីថ្ងៃបានទទួលការបញ្ាូ នលិែិតសាលក្កមហនេះ។  
 

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២ក ើត្  ខែភព្ទបទ   ឆ្ន ាំជូត្  កោស័្    រ.ស្.២៥៦៤ 
                          កែត្តបាត់្ដាំបង, ថ្ងៃទី ១២  ខែ សី្ហា ឆ្ន ាំ២០២០  

ខៅព្រម្ 
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ឧរសម្ព័នធ 
រញ្ជ ពី្ទរយសម្បតតិរមួ្ 

១. អចលនវតាុ 

   “ទីាាំងដី”    ផលូវហលែ......  េូមិ........ ឃុាំ............ ស្សុក........ ហែតតបាត់ដាំបង 

   “ហលែកាលដី” .......... 

២. អចលនវតាុ 

   “ទីាាំងដី”    ផលូវហលែ......  េូមិ........ ឃុាំ............ ស្សុក........ ហែតតបាត់ដាំបង 

   “ហលែកាលដី” ......... 

៣. រងយនត 

   “ក្បហេទ” ហទសចរណ៍ 

   “មា ក”  LEXUS RX300 

   “ពណ៌” ស  

   “កមមសិទធិករ” ចុងចហមលើយ 

   “អាសយោឋ ន”  ផាេះហលែ 00 ផលូវ 00 សង្កក ត់មហនារមយ ែណឌ ៧មករា េនាំហពញ 

   “ផ្ទល កហលែ”  ......‐........ 

 

៤. ម ូតូ 

   “ក្បហេទ” ស្សី 

   “មា ក”  YAMAHA QBIX 

   “ពណ៌” ហមម  

   “កមមសិទធិករ” ហដើមហចទ 

   “អាសយោឋ ន”  ផាេះហលែ 00 ផលូវ 00 សង្កក ត់មហនារមយ ែណឌ ៧មករា េនាំហពញ 

   “ផ្ទល កហលែ”  ......‐........ 
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៥. ក្បាក់សនសាំ 

   “សាា ប័នេិរញ្ញវតាុ”      ធនាគ្នរ...... សាខា........ 

   “ក្បហេទ និង ហលែគណនី” ក្បាក់សនសាំធមមា ××× ××× ××× 

   “ហ ម្ េះមាច ស់គណនី”       ចុងចហមលើយ 


